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Pozměňovací návrh

poslance Petra Třešňáka
k návrhu poslance Adama Vojtěcha na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

(sněmovní tisk č. 1040 )

Návrh poslance Adama Vojtěcha na vydání zákona, kterým se mění Zákon č. 95/2004 Sb., o
podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů se
mění takto:
V čl I. novelizačním bodě 4 se v §5a odst. 3 slova „přihlášení ke zkoušce“ nahrazují slovy „vykonání
zkoušky“ a na konci věty druhé se doplňují slova „nejpozději do 30 dnů před termínem zkoušky“.

Platné znění dotčených ustanovení s vyznačením navrhovaných změn
§ 5a
Základní kmen specializačního vzdělávání lékařů
...
(3) Vzdělávání v základním kmeni se ukončuje zkouškou. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce
vykonání zkoušky je splnění všech požadavků pro získání teoretických znalostí a praktických
dovedností stanovených prováděcím právním předpisem nejpozději do 30 dnů před termínem
zkoušky. Ve vlastním specializovaném výcviku lze pokračovat i před splněním požadavků
uvedených ve větě druhé nebo nebyla-li dosud složena zkouška po ukončení vzdělávání v
základním kmeni.
...
Odůvodnění
Současné nastavení systému vede velmi často ke zbytečnému prodlužování specializačního
vzdělávání v základním kmeni, a tak tvoří bariéru v prostupnosti. Podmínka splnění všech
povinností podle vyhlášky 60 dnů před přihlášením ke zkoušce z kmene způsobuje, že celá řada
uchazečů, která začíná vzdělávání v září/říjnu prodlužuje své vzdělávání řádově o měsíce až půl
roku. Paradoxně tak MZ ČR prodlužuje vzdělávání lékařům na rezidenčních místech, u kterých
přitom vyžaduje řádný postup podle vzdělávacích plánů. Jarní zkušební termíny jsou obvykle
vypisovány na březen až duben, avšak účastníci specializačního vzdělávání, kteří byli zařazeni v
září až říjnu nemají šanci tyto jarní termíny stihnout, protože 30 měsíční vzdělávání v kmeni při
zařazení v září/říjnu znamená naplnění podmínky 30 měsíců v březnu/dubnu, přitom při podávání
přihlášky ke kmenové zkoušce se vyžaduje mít splněné podmínky již 60 dnů před zkouškou. To
vede k tomu, že uchazeči o zkoušku musejí zkoušku odložit až na podzimní termíny, tedy často
až o půl roku. Navrhujeme významně usnadnit průchod specializačním vzděláváním v kmeni
úpravou zákona, která bude vyžadovat mít splněné podmínky vzdělávání v lhůtě 30 dnů před
konáním zkoušky z kmene, či atestační zkoušky, jako podmínku konání zkoušky. To umožní
přihlášenému uchazeči do 30 dnů před konáním zkoušky doložit splnění všech vyžadovaných
povinností

